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  كيف أسلم ابو بكر؟
  

إنين حني أذكر سيدنا أبا بكر رضي اهللا عنه، أذكر كيف انتقل هذا الرجل من جاهلية، من 
   شرك، من كفر إلسالم، فنقل احلياة كلها لإلسالم..

مبعىن صارت جتارته هللا، وصار أوالده هللا، وصار أصحابه وأصدقاؤه هللا، وصار سعيه وخدمته 
، صار علمه باألنساب هللا، وصار علمه بالتجارة هللا، وصارت وجاهته يف قومه هللا.. هذه هللا

  هي.. هذه هي الرجولة، هذه هي البطولة، هذه هي املواقف.
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ف أسلم أبو بكر؟كي  1

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

، وأعوذ باهللا تعاىل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده اهللا فال مضل غفرهعينه وأستإن احلمَد هللا أمحُده تعاىل وأست
   .له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهُد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهُد أن حممًدا عبده ورسوله

اهيم إنك محيٌد جميد. اللهم بارك على حممٍد اللهم صل على حممد وعلى آِل حممد، كما صليت على إبراهيم وعلى آِل إبر 
  .وعلى آِل حممد، كما باركت على إبراهيم وعلى آِل إبراهيم إنك محيٌد جميد

ُتْم ُمْسِلُموَن} {   . ]102[آل عمران: يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َحق تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتن ِإال َوَأنـْ

ُهَما رَِجاالً {يَا َأيـهَ  َها َزْوَجَها َوَبث ِمنـْ َكِثيًرا َوِنَساء َواتـُقوْا الّلَه   ا الناُس اتـُقوْا رَبُكُم الِذي َخَلَقُكم من نـْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
  .]1[النساء: الِذي َتَساءُلوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإن الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا} 

ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللَه َوَرُسوَلُه فـََقْد يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا، ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم {
  .]71-70[األحزاب:  فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما}

  أما بعد، 

وسلم، وإن شر األمور حمدثاا، وكل حمدثة  ى اهللا عليهتعاىل، وإن خري اهلدي هدي حممد صلفإن أصدق احلديث كالم اهللا 
  بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار. مث أما بعد،

  فإخويت يف اهللا ،،،

 ظل عرشه يوم ال ظل ذا احلب يف (وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعين وإياكم وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا، والذي فلق احلبة
  .)اإال ظّله، اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالًصا وال جتعل فيه ألحٍد غريك شيئً 
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ف أسلم أبو بكر؟كي  2

  أحبيت يف اهللا ،،،

[�]�ÄÚ�ÜÓÖ^u�ÌéÒ� �

  كيف حال حياِتكم مع اهللا؟ إنين أريد أن أسأل يف هذه احللقة:

  يعين: كيف حال بيوِتكم مع اهللا؟

  زوجتك، مع اهللا؟ كيف حالك مع يعين:

  كيف حالك مع أوالدك، مع اهللا؟ يعين:

كيف حالك يف  كيف حالك مع أصدقائك، وصحبِتك، وخاّصتك، وأصحابك وَمن حولك، كيف حالك معهم مع اهللا؟
  العمل؟ يف عملك.. (أكل العيش).. يف طلِب الّرزق؟ كيَف حالك مع العمل مع اهللا؟

[[[[{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{é–ÏÖ]í{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{[[[[[[[[[[� �

ليست القضية مناسُك تؤدى يف مشاعر، وإمنا القضية قضية احلياة  ،اإلسالم دين احلياة - أيها اإلخوة- هذا هو ديُن اإلسالم 
  .]162األنعام: [ }{ُقْل ِإن َصَالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي لِلِه َرب اْلَعاَلِمينَ  قال تعاىل:، هانفسِ 

، تعبيد - هواتكاليت هي من شَ - إنين أريد أن أقول إن تعبيد احلياة هللا، تعبيد السعي يف طلب الّرزق هللا، تعبيد الّصحبة والعالقة 
  احلياة. ةِ مَ هللا، أن تكوَن عبادًة..تعبيد احلياة هللا، أْسلَ  :هذه العالقة

íÖçq†Ö]�êâ�å„â� �

، أذكر كيف انتقل هذا الرجل من جاهلية، من شرك، من كفر إلسالم، فنقل اهللا عنه بكر رضي إنين حني أذكر سيدنا أبا
مبعىن صارت جتارته هللا، وصار أوالده هللا، وصار أصحابه وأصدقاؤه هللا، وصار سعيه وخدمته هللا، صار علمه  احلياة كلها لإلسالم..

هذه هي الرجولة، هذه هي البطولة، هذه هي هذه هي.. .. باألنساب هللا، وصار علمه بالتجارة هللا، وصارت وجاهته يف قومه هللا
  املواقف.
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ف أسلم أبو بكر؟كي  3

==ÝøÓÖ]�íÚ_�^è�åaaaaaaaaa�� �

 ،وأنك بطل ،وأنك رجل ،وبني التصرفات واملواقف.. سهل أن تدعي أنك مسلم ،واالدعاءات ،فرق بني الكالم والدعاوى
يتضح أنك رجل على قدر الكالم الذي نقوله.. يف . .وأنك سوف تعمل، وصعب عندما نأيت يف املوقف ،وأنك تعمل ،وأنك تقدر
والرجال تظهر رجولتهم يف  ،ن األطفال.. األطفال يبكون يف املواقف، والنساء يصيحون يف املواقفمِ ن النساء مِ الرجال  بنيُ املواقف، يُ 

  النار.

  اإلسالم رجًال. وكما ذكرت، من البداية، أنه كان قبل رجل املواقف. :أبا بكر لذلك، إذا صح أن ُنسمي

  يقول ابن هشام في السيرة:

نسب قريش لقريش، وأعلم قريش ا ومبا فيها من خري وشر، وكان ريش، وكان أَ "كان أبو بكر رجًال ُمؤَلفـًا لقومه، حمبًبا من قُ 
وحلسن جمالسته، فجعل يدعو رجًال تاجرًا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه، لغري واحد من األمر، لعلمه، ولتجارته، 

  هل رأيَت؟ إىل اهللا وإىل اإلسالم َمْن وَثق به من قوِمه ِممّن يغشاه وجيلس إليه".

  هذه املميزات اليت ذكرناها يف اللقاء املاضي مخس:

  .العلم باألنساب

  وسعة الرزق يف التجارة.

  وموضع األلفة من قومه.

  ن اإلسالم، نظرًا هليبته.و.. هذه املميزات اخلمس كانت تصد بعض الناس ع

  الكثري من الناس صدهم عن االلتزام احلفاظ على اهليئة والشكل اخلاص، (الربستيج).

  سيدنا أبو بكر، هذا دفعه، وهكذا أوالد األصول.
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ف أسلم أبو بكر؟كي  4

Ùç‘ù]��÷æ_�]„Óâ�� �

مر يف اجلاهلية فلم يشرا هم نفسها تدفعهم للتدين، لاللتزام بالدين. حّرم على نفسه اخلأهل األصول تدفعهم أخالقهم، طباعُ 
  قط، ال يف اجلاهلية وال يف اإلسالم، مل يسجد لصنم قط.

  .(هذا الكالم من سرية بن هشام) يذكر ابن هشام:

ا ما سجدت لصنم قط، وذلك أين مل"صلى اهللا عليه وسلم:  -صّل عليه- ρقال أبو بكر يف جممع من أصحاب رسول اهللا 
  ."، أخذ أبو قحافة بيدي فانطلق يب إىل خمدع فيه األصنام، فقال يل: هذه آهلتك الشـم الَعوايل- أبوه–ناهزت احللم أخذين أبو قحافة 

   أبوه أخذه من يده ودخل به على األصنام وقال له هذه آهلتك الشم العوايل. لق؛ليتنا نتبىن هذا اخلُ 

 البقرة:[ ْوُت ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما تـَْعُبُدوَن ِمْن بـَْعِدي قَاُلوا نـَْعُبُد ِإلََٰهَك}{َأْم ُكْنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب اْلمَ  !سبحان اهللا

  .. هذه هي..]133

[Ô�c�àÚ�VÕ�÷æ_�Ü,×Â 

 أن تدرب أوالدك على طريقتك يف احلياة،أن ريب أوالدك على منهجك، تُ أن  َمن إهلك؟ :علم أوالدكإذن أنت تُ  هي،هذه 
  ظهر ألوالدك حالك مع اهللا، َورث هذا.عقيدتك، علـّم أوالدك صالتك، ذكرك هللا، علم أوالدك دعاءك، أَ  حتفظ أوالدك دينك..

  بنه دكتور.ا يريد أن يكونن الصنعة ضاعت اليوم، اَحلذاء آسف إين أقول (اجلزمايت)، ا أقلنا كثريً 

اُء يورث املهنة م الصنعة ،الصنعة ،زمان كان اَحلذا.. ،ألوالده، يشّروجتعلهم  ،ال أقول لك ال تعلم أوالدك وامليكانيكي يشّر
  لكن علمهم الصنعة.  ،فعلا :لو قأ ،أساتذة باجلامعة وأطباء ومهندسني

[l^Â^ß’Ö]�l‚ŠÊ�]ƒ^¹�JJÝçéÖ]� �

 ا مل تورا، لذلك أنا قلت هذا، حنن حمتاجون يا مجاعة "صنايعية ألعاءصنايعي د( الدعاء".ث، متوت يف صدور أصحا( 
  يعرف كيف يدعو ربنا، يعرف كيف يستفتح أبواب السماء، هذا يُتعلم، يُتعلم باخلربة.
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ف أسلم أبو بكر؟كي  5

JJJJíéÃè^ß‘�t^j©� �

   .حمتاجون صنايعية صالة.. ناس "يعرفوا يصلوا صح".. صنايعي يعرف يصلي

   .يف القرآن ،ِفتوة ،أستاذ ،حمتاجون معلمي قرآن، معلم

حدى املرات أخذك أحد من يدك وعلمك كيف تطوف هل يف ايطوف؟ كيف..؟ حمتاجون يف احلج والعمرة من يعرف كيف 
  وتدعو؟

اهللا ")، قف أمامي هناك ،؟تعال يا بين وقف أمامي، هل تعرف تصلي هكذا( :قلت لكم زمان وأنا صغري، قال يل شيخي
  .الصالة) من ا انتهىبعدمقال يل هل تعرف أن تصلي هكذا؟ ( ذرفت عيناه الدموع..و  "أكرب، احلمد هللا رب العاملني

  أعرف.، ال : القلت له  - 
  م..تعلّ  إذن قال: - 

  حنتاج لذلك

خذ ابنك من يده وأوقفه حتت باب الكعبة وقل  ، أدخله بيت األصنام، وقال له: هذه آهلتك الشم العوايل.أخذ بيده..أبوه 
   ).فعل كذا وكذا..هذا بيت اهللا، هذا امللتزم ايا بين ( :له

نه سيموت، قال للملك: ائتين بغالم أعلمه السحر يكون لك من بعدي.. إخالص للسحر، وإخالص الساحر، عندما رأى أ
  للملك الذي خيدمه، وإخالص للشياطني الذين خيدموه!

[��”ø}ý]�àè_� �

[äé×Â�à©�ë„Ö]�sãłßÛ×Ö�”ø}ý]�àè_� �

�[^â^ßfjÞ��Ö]�Hì‚éÏÃ×Ö�”ø}ý]�àè_� �

  ،،، إخويت

  .يدة، وهذا املنهجإننا حباجة أن نورث هذه العق
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ف أسلم أبو بكر؟كي  6

  ما هو الشاهد؟

⁄‚uçÚ�÷^Â�]å†Ç‘�àÚ� �

 إين جائع فأطعمين، فلم ُجيْبين، فقلت إين عاٍر  :فدنوت من الصنم، فقلت العوايل، وخالين وذهب؛ قال: هذه آهلتك الشم
  .ن سيدنا أيب بكر، رضي اهللا عنهرضي اهللا ععاقل طول عمره،  !سبحان اهللا فاكُسِين فلم جيبين، فألقيت عليه صخرة فخر لوجهه.

  هكذا، مَوحد من يومه، عاش موحًدا.

  ... صلى اهللا عليه وسلم-صّل عليه-"قال علماُء الّسري مل يفته مشهد مع رسول اهللا  قال ابن اجلوزي يف "املنتظم":

JJäßÂ��]�ê•…�†Óe�êe_�gÎ^ßÚ�†¿Þ]� �

  لذهاب واإلياب).مل يَفْته مشهٌد مع رسول اهللا: (مل يرتكه يف ا - 1

  .. صلى اهللا عليه وسلم إليه رايته العظمى يوم تبوك.-صّل عليه- حضر يوَم بدر ويوَم أحد، ودفع رسول اهللا  - 2

  فأعتقه.واشرتى بالالً  - 3

 :وهو أول من مجع القرآن، وأسلم على يديه من العشرة مخسة.. من العشرة املبشرين باجلنة، مخسة أسلموا على يديه - 4
  .)بن أيب وقاص وعبد الرمحن بن عوف وطلحة والزبري وسعد عثمان(

  ومل يشرب مْسكرًا ال يف جاهلية وال يف إسالم. - 5

وابتىن أبو بكر يف فناء داره مسجًدا يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيجتمع عليه الناس ويستمعون قراءته وصالته وبكاءه، فكان  - 6
  ذلك سبًبا يف إسالم كثريين.

  .-يعين يسلمون-أنه يفسد عليهم بيوم  ،كوهلذلك، ذهبوا فش
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ف أسلم أبو بكر؟كي  7

   :لنأيت من البداية، ونرى

∴[†Óe�çe_�^Þ‚é‰�Ü×‰_�ÌéÒϕ� �

  وأريد أن أقول أن اهللا العليم احلكيم سبحانه جل جالله اختاره حبكمته.

نسان موفق ربنا (فيه إ ""نظرُت للتوفيق واخلذالن هل هلما من سبب؟ الفوائد:كتاب يقول ابن القيم يف الباب األخري من  
َوفق موفق من عند اهللا واملخذول خمذول. هناك سبب أ

ُ
  .)؟ن خيذل فالنن يوفق فالن وأيوفقه، وإنسان ُخيذل يتخبط، امل

��Ø�]�íéuø‘�VÐéÊçjÖ]�gf‰��� �

هللا يعلم وا، . (نعم، صالحية احملل: أن هذا يصلح أن يوفق وهذا ال يصلح)"فوجدُت أن السبَب األكرب صالِحية احملل"قال: 
ْبُكمْ  ُكْم َأْعَلُم ِبُكْم ِإْن َيَشْأ يـَْرَحْمُكْم َأْو ِإْن َيَشْأ يـَُعذ54 اإلسراء:[ }...{رَب[. 

عليم جل جالله، يوفق من يشاء بفضِله ورمحِته، وجوِده وكرِمه، وخيذل من يشاء حبكمته وعدله، سبحانه وتعاىل جل جالله، 
  التوفيق.فقد يُوفق من تظن أنت أنه ال يستحق 

�ÇÖ]�ÄÊ…]{{{��{{{{{{{{ÔéßéÂ�àÂ�ìæ^�� �

وكنت أقول لك أمس: ارفع الغشاوة اليت على عينيك، غشاوة األنانية، أن ال ترى غري نفسك، ترى أنك وحدك الذي يفهم، 
  وأنك... ..وأنك ،نك البطل والشجاع والرجلأومغمض على نفسك، ترى نفسك  فقط ترى نفسك

رتى من حولك، ستجد من هم أفضل منك بكثري لكنك تغمض عينيك عنهم، افتح عينيك واترك وأنا أقول لك افتح عينيك ل
   .األنانية لرتى من هم أفضل منك وستجدهم كـُثر

ُؤَالِء الِذيَن َأْقَسْمُتْم َال يـََناُلُهُم اللُه ِبَرْحَمٍة اْدُخُلوا اْلَجنَة َال َخْوٌف َعَلْيُكْم َوَال َأنْـ  سبحان  ..]49 األعراف:[ َزنُوَن}ُتْم َتحْ {َأهَٰ
  هؤالء من أقسمتم أن اهللا لن يرمحهم ولن يدخلوا اجلنة؟ هم باجلنة وأنت جالس على األعراف منتظر.. أ !اهللا العظيم

  أفهمت؟؟

  ."نظرت للتوفيق واخلذالن هل هلما من سبب؟ فوجدت أن السبب األكرب صالحية احملل" ابن القيم يقول: لذلك،
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ف أسلم أبو بكر؟كي  8

كر، عندما اختاره اهللا للنيب.. اهللا أعلم حيث جيعل رسالته، اهللا أعلم حيث ينزل رمحته، اهللا أعلم حيث خيتص سيدنا أبو ب
فـََقْد  ۖ◌ {َأْم َيْحُسُدوَن الناَس َعَلٰى َما آتَاُهُم اللُه ِمْن َفْضِلِه ن، ن يكره سيدنا أبا بكر هم احلاقدو ن ما نقول ألذلك دائمً  بفضله،

َنا آَل إِ  َناُهْم ُمْلًكا َعِظيًما}آتـَيـْ   .]54 النساء:[ بـَْراِهيَم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوآتـَيـْ

   :هيا بنا لنعلم، الشاهد

�[†Óe�çe_�^Þ‚é‰�àÚa�ÌéÒ� �

[Ü×‰_�ÌéÒ�� �

وهذا ما نقصده، كيف يسوق اهللا إليه األسباب ليصل ا إليه؟ وقد تكون هذه األسباب نفسها مرت بأشخاص كثريين ومل 
  ا يف إسالمهم!تكن سببً 

  كيف؟  رىت

 قال أبو بكر رضي اهللا عنه: كنت جالًسا بفناء الكعبة، وكان زيد بن عمرو بن نُفيل قاعًدا، فمر به أمية بن أيب الصلت.
.كانوا ا.(األمساء اليت نقوهلا أمساء كانت كبرية يف اجلاهلية: زيد بن عمرو بن نفيل، وأمية بن أيب الصلت هؤالء هم الرؤوس الكبار جدً 

  ا يف اجلاهلية).رؤوسً 

  فقال: كيف أصبحت يا باغي اخلري؟  - 
  قال: خبري. - 
  قال: وهل وجدت؟ - 
 قال: ال. - 
  ، أما إن هذا النيب الذي ينتظر منا أو منكم.فقال: كل دين يوم القيامة إال ما قضى اهللا يف احلقيقة بورُ  - 

  !سبحان اهللا العظيم

فواحد  يتحدثونا يف جملس، والناس يك اخلري ويقدر لك اخلري، تكون جالسً ألن اهللا سبحانه وتعاىل يسوق إل :كما أقول لك
، فتسأل )، سوف نلغي فكرة املسجد نكمله ال يوجد مال(مليقول:  )،ماذا فعلتم يف املسجد الذي كنتم تقومون ببنائه؟(يسأل اآلخر: 

ومن نفسك وتتبىن  ،يف أصحابك وأحبابك وأقاربك، تذهب أنت وتتبىن القضية وتبحث )يف املكان الفالين( )،أين املسجد؟(أنت: 
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ف أسلم أبو بكر؟كي  9

اهللا اإلنسان على اخلري، يأخذ  يدل بناء املسجد ويكون املسجد يف ميزان حسناتك.. سيق إليك الكالم بغري إرادة منك، هكذا أحيانا
  بيده  إىل اخلري، يفتح له أبوب اخلري.

رو بن نفيل يتحدثان يف مواضيع ختصهما ال يعرف أحدعنها سيدنا أبو بكر جالس، وأمية بن أيب الصلت مير على زيد بن عم
  ا غريمها، فيأتيان على سرية نيب.شيئً 

كان مر   - مل أمسع يف حيايت عن شيء امسه (نيب) يف هذه األيام-  بعث،يقول أبو بكر: ومل أكن مسعت قبل ذلك بنيب ينتظر ويُ 
  سنة. 645سنة،  640سنة،  630على بعثة سيدنا عيسى 

   .ذهب ألحد يستطيع أن يتكلم معه ،عمن ."رجت إىل ورقةفخ"قال: ف

   وهذا ما نقوله يا إخواين، يا أحبيت يف اهللا..

⁄ff‰�ÔÖ��]�xjËè�^Ú‚ßÂ^JJ�äéÊ��Ú]  

َناُه ِمْن ُكل َشْيٍء َسَبًبا  َبَع َسَبًبا} *{َوآتـَيـْ   ا امش فيه.عندما يفتح اهللا لك سببً ، ]85-84 الكهف:[ فَأَتـْ

  ابدأ احفظ. ا حلفظ القرآن،ببً فتح اهللا لك س

  ابدأ تـََعلـّم. ا لطلب العلم،فتح اهللا لك سببً 

  كفل يتيما.لكفالة يتيم، ا  افتح  اهللا لك سببً 

  ن يا أخي..ا لألذان يف مسجد، أذّ سببً  فتح اهللا لك

  معك مفتاح مسجد، افتح املسجد.

  .عنه اسَع يف اخلري ونـَّقْب عنه واحبث ،عندما يفتح اهللا لك باب اخلري
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ØÊçÞ�àe�íÎ…æ�±c�äe^âƒ� �

يبدو أن النظر إىل  ."وكان كثري النظر إىل السماء، كثري مههمة الصدر ،فخرجت إىل ورقة"ذهب سيدنا أبو بكر  لورقة، قال: 
  .]2531صحيح مسلم: -[صحيح كان كثري النظر إىل السماءρالسماء دأُب مريد اخلري: الرسول 

  انظر للسماء، ارفع رأَسك.

(قلت له هذا فالن زيد بن  "،مة الصدر. فاستوقفته مث قصصت عليه احلديثهَ وكان كثري النظر إىل السماء، كثري مهَ "قال: 
فقال: نعم يا ابن أخي، إنا أهل الكتب والعلوم نعلم أن هذا النيب الذي  .قاال كذا وكذا وكيت وكيت) ،عمرو وأمية بن أيب الصلت

ك أوسط العرب نسًبا، فقلت: يا عم، وماذا يقول هذا النيب؟ قال: يقول ما ومُ لم بالنسب، وقَ يُنتظر، من أوسط العرب نسًبا، ويل عِ 
  ظامل؛ قال: فكأنه أشري يل ذا الكالم إىل النيب حممد.إال أنه ال َيظِلم وال يُظلم وال يُ  ،قيل له

  أرأيت.. 

JJÜãÊ]�ì…^�c�Ôéi`i�^Ú‚ßÂ� �

  لكن من يفهم؟ 

  يا رب، نفهم... 

  ،،، إخويت

  ا زلنا نتساءل كيف أسلم أبو بكر؟م

  .أحبكم يف اهللا، وجتدون هذا معي يف اللقاء القادم إن شاء اهللا

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا 

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            


